
OPONENTSKÝ POSUDEK 
Jméno diplomanta/diplomantky: Bc. Martina Třešňáková 

Téma práce: Sociální péče o seniory 

Rozsah práce: 103 stran 

Datum odevzdání práce: 29.6.2018 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma diplomové práce je velice aktuální vzhledem k demografickým 

ukazatelům (kontext stárnutí populace a kontext možností a limitů rodinné 

péče). Analýza oblasti sociální politiky a jejích nástrojů je pak jádrem 

předložené práce. Je tedy zjevné, že potřeba pečovat o seniory na úrovni 

adekvátní rozvoji společnosti jako celku, je velkou veřejnou výzvou a 

současné nedostatky v této sociální oblasti je nejen třeba znát, ale též je do 

budoucna odstraňovat. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Diplomová práce správně problematiku začleňuje do sociologického a 

demografického rámce současných poznatků o demografických ukazatelích 

vývoje této skupiny populace i nákladech na tuto péči u nás i v evropském 

kontextu. Metoda práce spočívá v rozboru právní úpravy problematiky, jejímž 

cílem je nalezení problematických míst v konstrukci jednotlivých právních 

nástrojů a ve formulaci návrhů na jejich zlepšení. Autorka se opírá o poměrně 

široký okruh odborné literatury, aktuálních internetových zdrojů, právních 

předpisů i judikatury. Diplomová práce ústí do shrnutí autorčiných nálezů a 

návrhů de lege ferenda. 

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce má logickou strukturu, autorka postupuje od obecnějšího 

kontextu až ke konkrétním nástrojům pomoci (např. zamyšlení nad problémy 

spojenými s výkonem role pečovatelů, rozbor sociálních služeb a příspěvku 

na péči, konstrukce a problémy současných dávek nemocenského pojištění, 

zejména nové dávky dlouhodobého ošetřovného). V diplomové práci 

nenacházím věcná pochybení, z textu je patrný autorčin zájem o 

problematiku. Vytknout snad mohu jen jazykovou stránku, a to jen 

v některých částech (formulace, gramatika). V některých částech textu chybí 

přesnější odkaz na citovanou literaturu, např. u používaného termínu 

sandwichová generace. Uvítala bych rovněž přehledné zpracování 

autorčiných návrhů na zlepšení systému sociální péče např. do podoby nějaké 

tabulky či jinak strukturovaného přehledu.  Naopak kladně hodnotím 



  

autorčinu snahu o inspiraci podobnými řešeními ve vybraných evropských 

státech. Jiné (podstatnější) připomínky k diplomové práci nemám. 

 

 

4. Vyjádření k práci 

5. Celkově konstatuji, že předložená diplomová práce vyhovuje požadavkům 

kladeným na tento druh prací. Autorka dokáže samostatně zpracovat a 

obsahově konzistentně naplnit zvolené téma, její komentáře k právním 

nástrojům jsou dobře formulované a autorka dokáže najít problematická místa 

i důsledky, plynoucí z leckdy nedomyšlených právních úprav. Z těchto 

důvodů navrhuji diplomovou práci předložit k obhajobě s navrhovanou 

známkou výborně. Autorku pak prosím, aby v rámci obhajoby své práce 

přehledně shrnula hlavní nedostatky sociální péče o seniory u nás a pokusila 

se navrhnout, které kroky především by bylo potřebné v této oblasti přijmout. 
 

6. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce by naplněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka nesporně pracovala samostatně, viz seznam 

literatury a její citování. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Zdroje: klasické, internetové, i zahraniční (viz 

příklady z praxe evropských zemí). 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Jedná se o rozbor legislativy, hloubka je přiměřená. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Vyhovující, obsahuje i grafy a tabulky. 

Jazyková a stylistická úroveň Místy by mohla být lepší. 

 

7. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. Zde prosím o 

přehledné shrnutí hlavních zjištěných 

nedostatků sociální péče o seniory a návrh 

opatření, které by bylo potřebné přijmout. 

Navržený klasifikační stupeň výborně 

 

 

V Praze dne              7.11.2018_____________ 

 
_________________________ 

oponent/oponentka 


